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ΠΙΡΑΝΧΑΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

Τι δουλειά έχεις εσύ μ’ έναν ρινόκερο, 
δύο ουρακοτάγκους και πολλά πεινασμένα 
πιράνχας; ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ αν δε δεχτείς  

την άκρως απόρρητη αποστολή να σταματήσεις 
τον υπερκακό Ιβάν φον Βαμπάουερ και την κόρη του 

Νέρα απ’ το να καταστρέψουν τον πλανήτη  
σε 24 ώρες. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχεις παρά να 

εκσφενδονίσεις το βιβλίο αυτό ΜΑΚΡΙΑ, ΨΗΛΑ, ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ! 
Τότε και μόνο τότε, αναγνώστη, μπορείς να είσαι σίγουρος 

πως δε θα βρεθείς καβάλα σε ένα δελφίνι, σε καταδίωξη  
στα βάθη ενός τροπικού δάσους ή παγιδευμένος  

στα παγόβουνα της Ανταρκτικής. Γι’ αυτό, με τίποτα
 ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ!
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Πού είμαι; Κάτσε… ΣΥΝΝΕΦΟ 

ήταν αυτό μέσα από το οποίο 

βγήκα;! Δεν το πιστεύω… Είμαι 

στον ουρανό και πέφτω!

ΜΕ ΕΧΕΙ 
ΑΠΑΓΑΓΕΙ

 ΕΝΑ ΒΙΒ
ΛΙΟ! 



αι, πέφτω από τεράστιο ύψος με 

ένα αλεξίπτωτο στην πλάτη! Εγώ 

σε ελεύθερη πτώση κομάντο;… 

Δεν πάμε καλά. Πώς είναι δυνα-

τόν να βρέθηκα εδώ; Εγώ είμαι 

επιδρομέας μονάχα του ψυγείου παγωτών 

στο περίπτερο… Κομάντο του τηλεκοντρόλ, κατα-

δρομέας του καναπέ, που άντε το πολύ να καταφέρω 

να σταματήσω την πτώση ενός κρουασάν σοκολάτα 

πριν πασαλείψει τη μοκέτα… 

Περίμενε… Διάβαζα ένα βιβλίο. Ναι, το τελευταίο που 

θυμάμαι είναι να ανοίγω ένα βιβλίο! Πράκτορες του 

Πλανήτη, νομίζω λεγόταν. Πιράνχας στη στεριά… 

Ν
B oήθειαααα

αααααα!

ΜΕ ΕΧΕΙ 
ΑΠΑΓΑΓΕΙ

 ΕΝΑ ΒΙΒ
ΛΙΟ! 

ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;



Έι, παιδιά, ξύπνησε! Συνήλθε 

ο αναγνώστης και επίλεκτος 

Πράκτορας του Πλανήτη! Το παιδί-

φαινόμενο που διαβάζει το 

βιβλίο μιλάει. Θα πει κάτι 

πολύ ουάου σίγουρα.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΛΥΤΡΑ ΘΕ-

ΛΕΙΣ; ΒΙΒΛΙΟ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ! ΜΙΝΙ ΚΑΚΟΠΟΙΕ ΜΕ ΠΑΙΔΙ-

ΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ! 

Οχ… Θέλετε τα καλά ή τα κακά νέα πρώτα, πρά-

κτορες; Τα καλά νέα είναι ότι ο αναγνώστης-

παιδί-φαινόμενο-έχω-σώσει-τον-κόσμο-δέκα 

-φορές-πριν-το-πρωινό έχει επιτέλους πάλι τις αισθή-

σεις του! Τα κακά νέα είναι ότι τα ’χει χαμένα. Δε θυμάται 

απολύτως ΤΙΠΟΤΑ! Ούτε ότι με λένε Ιάσονα, ούτε ότι εί-

μαι Πράκτορας του Πλανήτη και φίλος, ούτε ότι πρέπει να 

σώσει τον κόσμο… Μήπως επειδή τσούγκρισε το κεφάλι 

του με τον ρινόκερο πέφτο-

ντας από το αεροπλάνο; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 

Παιδί-φαινόμενο; 

Πράκτορες;… Ρινόκερος; 

Μα πού είμαι;…
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ΒΟΗΘΕΙΑ! ΕΝΑΣ ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΡΙΝΟΚΕΡΟΣ!!! 
Ένα λεπτό να κλείσω τα μάτια μου, μπας και ξυπνήσω σπίτι. 

Αμνησία έχει, Ιάσονα; Καλά, πού πετύχαμε τέ-

τοιο αναγνώστη χάλια; Επίλεκτο δεν είπαμε 

πως ήταν το παιδί, Ανίτα; Διαλεγμένο από τόσα άλλα για 

να σώσει τον κόσμο, δεν είπε η Πεγιβαλλοντοπόλ; Μάπα 

το καγπούζι, νομίζω.

Γιατί, οι υπερήρωες δεν παθαίνουν αμνησία, Μα-

ρί-Λουίζ; Μη γίνεσαι κακιά. Ή πιο κακιά, τέλος 

πάντων, γιατί κακούλα είσαι λίιιιιγο. Καμιά φορά. Συνή-

θως. Πολύ… 

Το παιδί λέει πως έχει γίνει κάποιο λάθος. Πως 

δεν είναι παιδί-φαινόμενο. Απίστευτο, με κοι-

τάει λες και δεν ξέρει πως είμαι ο Μπεν!



ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Μπορεί να μου πει κάποιος, 

τέλος πάντων, ΓΙΑΤΙ ΠΕΦΤΟΥΜΕ ΜΕ ΙΛΙΓΓΙΩ-

ΔΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ; 

IAΣΟΝΑΣ   Χα, χα, χα! Τέλειο! Το παιδί έχει γουρλώ-

σει τα μάτια. Δε θυμάται πως είμαστε σε άκρως απόρ-

ρητη αποστολή για την Περιβαλλοντοπόλ, την υπηρεσία 

που εντοπίζει παιδιά και τα εκπαιδεύει για να σώσουν 

τον πλανήτη! Δε θυμάται πως έπεσε από το αεροπλάνο 

με τους τέσσερις επίλεκτους Πράκτορες του Πλανήτη 

Ιάσονα (αυτός είμαι εγώ!), Ανίτα (παιδί-θαύμα επιστή-

μονας και μηχανικός), Μπεν (κολλητός, κουλ ράπερ, αλ-

λά λίιιιγο φοβητσιάρης)… 

ΜΠΕΝ   Σε ακούω, Ιάσονα! 

IAΣΟΝΑΣ   …και Μαρί-Λουίζ (η πιο στιλάτη στρυφνή 

έβερ). Δεν έχει ιδέα το παιδί πως έχει ήδη δεχτεί την επι-

κίνδυνη, απρόβλεπτη, ολέθρια, τζιζ αποστολή–

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Τζιζ;…

IAΣΟΝΑΣ   Με πιράνχας! Σου εί-

παμε για τα πιράνχας;

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΙΡΑΝΧΑΣ;…

IAΣΟΝΑΣ   Στη στεριά! Πολύ φαντα-

στικά, σου λέω! 

ΜΠΕΝ   Ιάσονα, πώς κάνεις χαβαλέ συζή-

τηση ενώ πέφτουμε με αλεξίπτωτο;! Δεν εί-

σαι φυσιολογικός άνθρωπος! 



11

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΟΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ;! ΘΑ ΜΟΥ ΠΟΥΝ ΕΠΙΤΕ-

ΛΟΥΣ;;;!!!

ΑΝΙΤΑ   ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ 

ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ! 

IAΣΟΝΑΣ    Έχουν αδειάσει τα δάση, τα βουνά, οι λί-

μνες και οι θάλασσες… 

ΜΠΕΝ   Τα ζώα εξαφανίζονται με ρυθμούς που δεν 

έχει ξαναδεί ο άνθρωπος, έβερ! Χίλιες με δέκα χιλιάδες 

φορές πιο γρήγορα απ’ ό,τι είναι φυσικό.

ΑΝΙΤΑ   Κινδυνεύει όλη η βιοποικιλότητα του πλα-

νήτη! Δηλαδή η ποικιλία των ειδών στον κόσμο: τα ζώα 

και τα φυτά, αλλά και οι μύκητες, τα βακτήρια, οι ιοί και 

άλλοι οργανισμοί που είναι μικροσκοπικοί και δεν τους 

βλέπεις–

ΜΑΡΙ-ΛΟΥΙΖ   Οχ, άγχισε με τα επιστημονικά της. Πγά-

κτογα, κλείσε τα αυτιά σου. Θα πάγει λίγη ώγα. Πες αλό 

λέξεις-τγένα. Mπάι μπάι χαγά και ελπίδα.
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Μιλάμε για απόλυτη κατάσταση SOS, γιατί 

χωρίς ζώα και φυτά δεν μπορεί να επιζήσει ο 

άνθρωπος. Χρειαζόμαστε υγιή βιοποικιλότη-

τα, πολλά είδη ζώων και φυτών δηλαδή στον πλανήτη 

μας, για ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ λόγους! Για πρώτες ύλες, για 

τροφή, για καθαρό νερό και αέρα, για φάρμακα, για προ-

στασία από πλημμύρες και διάβρωση του εδάφους, για 

να έχουμε σταθερό σύστημα καιρού… Όλα τα ζώα και 

τα φυτά, μικρά και μεγάλα, εκτός από το δικαίωμα που 

έχουν να μοιράζονται τον πλανήτη Γη μαζί μας, έχουν 

και έναν ανεκτίμητο ρόλο να παίξουν στο οικοσύστη-

μα… Κάθε πεύκο, μαργαρίτα, μυγούλα, σαύρα, φιδάκι, 

καρχαρίας, τίγρης, πάπια– 

Άμα πέφταμε από τον πλανήτη Άγη, μπογεί να 

πγολαβαίναμε να μας πεις όλο το ζωικό και φυ-

τικό βασίλειο.

Οκέι, συντομεύω. Τα ζώα και τα φυτά εξαφα-

νίζονται ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ. Αυτό. 

Και κάποιος αρπάζει τα λίγα άγρια ζώα που 

έχουν απομείνει, αυτά που ζουν ελεύθερα στη 

φύση, μικρά και μεγάλα! Η Περιβαλλοντοπόλ 

μάς ζήτησε να εντοπίσουμε τα κλεμμένα ζώα και να τα 

ελευθερώσουμε!
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Αλλιώς μπάι μπάι, ανθγωπότητα. Πλάκα είχε ο 

πολιτισμός όσο κγάτησε. 

Όλα άρχισαν, πράκτορα, όταν η Ανίτα βρι-

σκόταν σε ειδική αποστολή στα νησιά Γκαλα-

πάγκος. 

Μαζί με μια ομάδα επιστημόνων τοποθετού-

σαμε πομπούς σε μικρούς πιγκουίνους, για να 

παρακολουθούμε τους πληθυσμούς τους που μειώνο-

νταν ραγδαία. 
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